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22@BREAKFAST DE 22@NETWORK BCN: EL CAMPUS DIAGONAL BESÒS, 
EL NOU POL D'INNOVACIÓ DE LA UPC  

 
L’Escola d'Enginyeria de Barcelona EST – UPC ha presentat 4 projectes innovadors del 

estudiants: el cotxe, la moto i la robòtica en format elèctric de competició, i la 
química per a competir 

 
Barcelona, juliol de 2018.- 22@Network bcn, l’Associació d’Empreses i Institucions del districte de la 
innovació 22@, ha organitzat l’edició nº132 del 22@Update Breakfast al Campus Diagonal Besòs de la 
UPC (Escola d'Enginyeria de Barcelona Est - UPC), el nou pol d'innovació de la UPC, una infraestructura 
de primer nivell per a la docència, la recerca i el desenvolupament.  
 
Jordi Berenguer, Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació UPC, ha donat la benvinguda a 
l’acte, i ha destacat “el lideratge de Barcelona en el coneixement, així com el compromís de la UPC 
amb la societat i la seva integració en el 22@”.  
 
Antoni Paz, president de la Comissió d'Innovació de 22@Network bcn i director de KIM bcn, ha 
presentat aquesta edició del 22@Update Breakfast . Paz ha assegurat que “l’actual Junta Directiva 
aposta pel 22@en una nova etapa molt il·lusionant, que recentment ha creat el distintiu IP22@ per a 
projectes innovadors que generen un impacte positiu al districte i també la impulsat la iniciativa 
Dinàmica d’Emprenedoria 22@Network Banco Santander per a promoure l’emprenedoria al districte”. 
Ha destacat també que “l’economia és més competitiva si la indústria està connectada amb la 
universitat i el coneixement”.  
 
En l’apartat de l'Update, Jordi Bosch, Director de la Fundació b_TEC, ha presentat el conjunt del campus 
i totes les seves instal·lacions, presents i futures. Ha destacat que “el Campus Diagonal-Besós és el 
motor de transformació de la zona”. El Campus està construint una residència d’estudiants, professors i 
investigadors que estarà en marxa la propera primavera. També es construirà un edifici de 7.325 m2 per 
a espais de coworking per a pimes i startups, així com un espai verd de 10.000 m2.  
 
Seguidament Ariadna Farran, directora de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est, ha detallat els àmbits 
temàtics d'acció de l'escola, que “ofereix 7 titulacions de grau en enginyeria, així com 3 màsters 
universitaris i 3 programes de doctorat, a més de programes de mobilitat a nivell internacional i 
programes de pràctiques a l’empresa”. Compta també amb 28 grups de recerca de diferents àmbits, 
com són l’enginyeria, energia, innovació, matemàtica, etc. 
  
Dins l’apartat de l’Innovador del mes, s’han presentat alguns dels principals projectes innovadors de 
recerca aplicada de l'escola, a través dels seus protagonistes, les associacions d'estudiants que treballen 
en aquests projectes capdavanters: 
 
El cotxe elèctric de competició (E-Tech Racing) 

E-Tech Racing està desenvolupant un monoplaça completament elèctric d'altes prestacions per 

acompetir en diferents proves del certamen Formula Student.  

Moto elèctrica de competició (ePowered Racing) 

ePowered Racing està dissenyant i fabricant una motocicleta cent per cent elèctrica per participar per 

primera vegada en la competició mundial de MotoStudent 2018 i compta amb més de 30 espònsors.  

 

Robòtica de competició (PUCRA) 

PUCRA ha presentat el seu projecte de disseny i elaboració de robots per a les competicions de robòtica 

més grans i importants del món. Compta amb patrocinadors com Mitsubishi Electric, HP, GMV i SEUR.    
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Química per a competir (AICHE) 

El grup AICHE està realitzant diferents projectes:  

 AIChEmia: Es tracta d'un projecte de producció de cervesa artesana, que compta amb una 
planta de producció automatitzada i 4 varietats diferents de cervesa.   

 Chem-e-Car: És un projecte transversal en el que el grup construeix un minicotxe que des de 0 
avança i s'atura únicament gràcies a reaccions químiques. L'objectiu és presentar-lo a la 
competició mundial amb el mateix nom, que organitza l'American Institute of Chemical 
Engineering.  

 La Taca d'Oli: En col·laboració amb una cooperativa local La Fàbrica, el grup està posant en 
marxa un projecte social d'economia circular i amb perspectiva de gènere al barri del Besòs, 
destinat a dones del barri en risc d'exclusió social que elaboraran sabó artesà a partir d'oli 
reciclat recollit de les llars del barri. El grup  experimentarà en diferents receptes de sabó artesà 
per tal d'obtenir un producte de qualitat que eviti la mala olor de l'oli utilitzat. 

Enllaç a fotografies de l’acte.  
 
El 22@BREAKFAST és el punt de trobada i d'intercanvi d'idees innovadores que, des del 2004, se celebra 
cada mes al Districte de la Innovació. És una oportunitat per conèixer les darreres tendències 
tecnològiques i empresarials, i els progressos que es desenvolupen en l’entorn 22@ per a les seves 
empreses i institucions. Però també és una ocasió per intercanviar experiències amb més d'un centenar 
de directius i professionals vinculats a l'economia del coneixement. 
 
22@NETWORK BCN és l'Associació d'Empreses i Institucions del districte de la innovació 22@, que 
compta amb més de 130 empreses sòcies i col·laboradors i 19.000 treballadors que es beneficien de les 
sinergies que es produeixen en el propi l'àmbit de l'Associació i que s'ha consolidat també com un agent 
actiu del districte i motor de les iniciatives que ajuden al desenvolupament de les empreses associades. 
 
 

Per a més informació: Gabinet de Comunicació de 22@Network bcn:  
Filloy Consultors /  93 419 19 86 / press@filloy.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1k4Hu-oL2R3LorY8b9GldXz6y7gwTMt6t?usp=sharing
mailto:press@filloy.com

